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 االنتساب الدموي لألئمة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

هدددي ( غ بدداَب وهو ا    َمهناك أناٌس يدَّعوَن أنَّهم ينتسبوَن دمويًّا لألئمَِّة، ومعروٌف أنَّ اإلماَم اْل

  ِِ ٍ  أي   ين   لدي ٍِ عمماا أنَّ ائئمَّة  ال رري  مخِس سدنوا ُ  هه  التَّناضاا أوالٌد. فهل مين   تفسد

 عميهم ما َيجري عمى البشِر؟

 

ــِِل الدِّموع  مع أنِّ ر وهلَل اِص قال  اهلل: امُلمن  البساِت اليت يقُع بها الضُّعفاُء تعظيُم اإلنساِن ِلَنَسبـــ

ــِوالب ُهوالُد فُقوالر  ِهجنوِد أمرُي رُبوالصِّ  ُلدليُل والعقُل ُهوزيُر لُمواحِل ؤمِنامُل ديُنَخ العلُمق  آدُم ُبَسوالنِّ وُهأخ رُّـــ

ل، فالنِّسـَُب اشرـرُ   و النَِّسُب الد ي ُّ لسي دنا النِّ   آدَم ق،ل، و و نسبد دي ال ن نسبد   قوىالتِّ ُبسَـ واحَل

 شنُِّل ُ ِرَن باحَلَسِب اشبهى الذع  و التِّقوى.دموعال، 

ــَهم    امُلوجنُد أنِّ كثرًيا من  ُّوَن أنفس ــَ ــوهلِل اِص وأ ل بيِتِل قال، وُيس ــِب لر  ــلََ  يتباَ وَن بالنِّس س

ن مغرب واجلزائِر واشردن و ورية ولبنان والعراق وإيران وغري ا!! ومنهم َمن كاَن امَلباشرراِ  والسِّادِة، يف 

ِِباا بالعاففِة لممامِ  احلسِن واحلسِ  للينا  الُمُهَا كوَنهَا من أجداِد م سسَب َزلَِهم   الطَّائفِة السُـّن يِِّة ُم

غرِب، ومنهم َمن الترَب نفَسُل  امشياا لكنُِّل سا دد للى اإلماِم لليٍّ قمل كَا يف اشردن، ومنهم َمن لبَس امَلكَا يف 

َة السِّوداَء يف العراِق وإيران ُمْعتداا بنفِسِل للى أنُِّل من  اللِة آهلِل البيِت للينا  الُمُهم، ولكْن شع  العَامَة الش يعيِّ

َجدٍّ ينتَوَن:  ل  م أسفاُد اإلمام للي قمل؟ أم  م أسفاُد اإلماِم احلسِن للينا  الُمُل؟ أم احلس  أم البا ِر أم 

 الصِّادق أم.... للينا  الُمُهم؟

 

 أضول:

ــنِِّة قاشرراِ !!ل الذين يعتربوَن أنفَسهم  امشي   ويعادوَن ر وهلَل اِص وأ َل بيِتِل  ـــــ بالن سبِة للسُّـــ

َِّن انتسَب للهامشي َ  من كاَن ُمَطهًِّرا ومنهم   َِ قال، فاهلامشيُِّة انتسـابد هلارَم وليَس لر وهلِل اِص قال، ف

ا ِص ور ـــوِلِل ك بي هلب قلعل، والنِّاخُي ولطوَن بينهم، ولكنِّ الطَّهارَة َمن كاَن بشـــًرا ومنهم َمن كاَن لدوا
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 اُص أراَد الِّف ،آدَماُص  أن ولَق  بَل حمصــورةمب َنن فهَِّرُه اُص اختياًرا، ومن كلَ  أنِّ ر ــوهلَل اِص قال كاَن

 ذا يع  أنِّ و، ونوَر حمسٍن احلسِ نوَر و احلسِنوَر ون فافََةَمدِّ نوَر ، ثم ُهمنها نور فتَق بكلٍَة َمتكلَّ إجياَدُه

أ َل البيِت للينا  ــالُمُهم غرُي َمن تبقَّى من آهلِل  ارــَم، ما يدهللُّ للى أنِّ اننتســاَب العائليِّ ن يع  تســاوع 

اند موِرَ ةمب، هم أغصالدِّرجاِت لنَد الرِّب ، فانتسـاُب السُّنِِّة قاشرراِ !!ل للذذِر اهلامشي  اشييِل ن يع  أنِّ 

فالشِّذرُة دائًَا ااجٍة للتِّقليِم ِلُتوِرَق من جديٍد، واشغصـاُن واشوراُق تتكسـُر وتتسا ُك كلِّ لاٍم، بيَنَا اجلذُر    

 القريُب الُمُل: ق ذتبى للينا ائمد و و  بُب سياِة الشِّذرِة، فلن تنَفَع نسَبُتُهم دوَن ونٍء لقوهلِل اإلماِم احلسِن امُل

 وإنِّ إىل جسٍد من يٍد أ رُب يَءرن  ،ُلُبَسَن َبُرَ  وإْن ُةودِّامَل ُلْتَداَلن َبَم والبعيُد ،ُلُبَسَن َدُعَب وإْن ُةودِّامَل ُلْتَبن  رَِّم

 ل.ُمَسِْوُت ُعقَطُتَف لُِّفَت اليَد

أمِّا بالن سـبِة للشـ يعِة قالسِّادة!!ل الذين َيعتربوَن أنفَسهم من نسِل آهلِل البيِت للينا  الُمُهم ففي  ذا    

ُُِل، شنِّ آهلَل البيِت  م اإلثنا لشـــَر إماٍم ستى القائِم   ن ن جترع ق،ل الذي نتَظرامُل هدعامَلالتباخيد وجَب توضي

 َقِلما ُخ هلُلوِّأِد والتِّناكِح شنِّهم أنوارد ن أبشارد بدليِل  وهلِل ر وهلِل اِص قال: قلليهم احلانُت البشــريُِّة من التِّوال

ــَستِّ وِريف النُّ ُدنرتدِّ هلْلَز، فلم َنأنواُر أ ِل بييت منُل ْتتَقع، ثم ُفوِرُن  ألِف يف مثانَ  ظَِةالع نا سذاَبْلى ويـ

ل، فالنُّوُر من النُّوِر إمامد بعَد إماٍم، واشبشاُر َمخلو وَن و م للى ِينف  فَنهم ناِرانوأمن  الظِّالهلَل ، ثم خلَق نٍة

ؤمُن والكافُر، و د يكوُن ُمنَتِسًبا ش ِل البيِت َمن كاَن خارًجا لن اشئِِّة كَثِل إمساليل الذع ادُّلَي لل مقاُم امُل

من اشئِِّة اإلث  لشر سيُث ورَد أنِّ اإلماَم الصِّادَق للينا  اإلماَمِة بعَد اإلماِم الصِّادق للينا  الُمُل، و و ليسَ 

لزِّ  اِص ىلإ إنَّ  َو وما إلينا، كاَك ما واِص، قن: فقاهلل جعفر بن إمساليل  الُمُل كان يذكُر اشئَِّة، فُذِكَر أمامل

َأ وكذلَ  جعفر الكذِّاب الذع جترِّ .لزِّ وجلِّواسٍدل؛ يقصــُد أنِّ تســَيَة اشئِِّة  ي ِص  بعد واسًدا ينزهلُل وجلِّ

ــاسـبِ وَبَغى  فكيَف َنْن ي تي بعَد ألِف لاٍم ليدِّلَي  ق،ل، بيِتال  ِلأ ومهدع  اخللِق وإماِم احلق  للى يــ

 ليِِّتِل كوَنُل أ الس يادَة اذِِّة أنُِّل من آهلِل البيِت و و خمالفد يف فتاويِل انجتهاديِِّة شسكاِم اِص ور وِلِل اذِِّة

 خليفُة اِص للى اشرِض!!

م واُ ن ِ َم َجِرخُأ د ، وطيئاِتمن اخَل ِرهَِّطامُل، ئاِتي من السِّ عِءالرب عصـومِ امَليف  إنَّ ن تكوُن اإلمامُةف

 َوِإنِّ َأْ ِلي ِمْن اُبِني ِإنِّ َرب  َفَقاهلَل رِّبُِّل ُنوحد قَوَناَدى بقولل: ارمًز إىل كلَ تعاىل  ، وأراَركِمواحُل رِ الشِّ ائرِةمن َد

َِقُّ َوْلَدَك ََِ ، َ اهلَل َأْسَكُم َوَأنَت اْل َِاِك  .لاِلٍحَي َغْيُر َلََلد ِإنُِّل َأْ ِلَ  ِمْن َلْيَس ِإنُِّل ُنوُح َيا اْل

ًَا أنِّ السُّنَِّة  نا بالِتَداِد م بهذه اشنساِب راَبهوا النِّصارى الذيَن َكُبَر لليهم أن ُيؤرَِّخ لسي دوالش يعَة لل

سـيِح ق،ل بال نسٍب دموعٍّ كوَنُل ههَر من أمٍّ بال أٍب، فكانت بدايُة العهِد اجلديد بالعبارِة:  امَلالنِّ   ليسـى  
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ًَا أنِّ ُم َوَلَد ِإْ ِاَق، َوِإْ ِاُق َوَلَد َيْعيْبراِ ِإراِ يَم، ْبِن ِإْباَد اُوِن َدْبا ِحِسيامَلياَلِد َيسـُوَ،  ِمَتاُب ِكق ُقوَب....ل، لل

ذكوَر  و والُد يو ـــف النِّذار، ف خطؤوا وكاَن الواجُب أن تبقى العبارُة كَا ورَدْت يف القرآِن الكريم: امَلداُوَد 

 ل.سيِح ومريم ق،امَلَمْرَيَمل، ووضُع اشلف يف كلَة قابنل للدنلِة للى نورانيِِّة  اْبُن ِليَسى ِسيُحامَلق

منَ ، لكنِّنا ن ندِّلي ؤامُلأمِّا حنُن كعلوي َ  ُنصريي َ  فنفتخُر باشنسـاِب الطِّينيِِّة آلبائنا وأجداِدنا من 

ِم إىل العلِم، َذس دين، شنِّنا نرتقي من الدِّامُلكنِّا كغرِينا من  عصومَ  للينا  الُمُل وإنَّامَلأنِّنا من أيالِب اشئِِّة 

ومن الطِِّ  إىل الد يِن، فََن كاَن مؤمًنا ن يدِّلي غرَي درجِتِل، بل يكوُن  ريًبا بالونِء لقوهلِل اإلمام مو ى الكاهم 

 هم معرفًةسسُنأ هم ا تذابًةُنف سسَـ  لوا لن اِصعِقَيِل إنَّ ِهإىل لباِد ُلور ـلَ  ُهأنبياَء اُص ما بعَثللينا  ـالُمُل: ق 

 ل.نيا واآلخرِةيف الدُّ هم درجًةُعهم أرَفُلوألَق ،هم لقاًلأسسُن اِص هم ب مِرَُوألَل ،ِص

 

 نكتفي لعدم اإلفالة واص أللم

 الباسث الدي  العلوع الدكتور أمحد أديب أمحد


